
     

    

darulilm.org 

 

  



     

    

darulilm.org 

ায়খ নাসয অর-পাাদদয জীফসন। 

 অল্লা ুফানু ওয়া তা'অরা তায ভুসি ত্বযাসিত করুন তায নাভ, ফংসযচয় 

ও ফাস্থানঃ তায নাভ নাসয আফদন াভাদ আফন হুভাআসয়িন আফদন াভাদ আফন 

পাাদ। সতসন জদেদেন অর-অা'আদা অর-যাওয়াসকয়া গগাদে। তায ূফবুরুল 

সেদরন ফসন াদ আফদন ফাকয, মাযা শদফ যাুর (াঃ) গক রারন ারন 

কদযসেদরন। ফতবভাদন তাযা উতাআফা নাদভ সযসচত। তায ভাদয়য নাভ নুযা অর 

গাজী। সতসন জেূদে অর দাওয়াীয গগাদেয। ায়খ নাসদযয াসযফাসযক 

ফাস্থান সেদরা অর-ুয়াআদয গমসি "অর-মুরসপ" নাভক গ্রাদভ ফসস্থত।। ায়খ 

অর-অল্লাভা ভুাম্মদ আফদন আব্রাীদভয(যাসভাহুল্লা) াদথ কাজ কযায জনি 

ায়খ নাসদযয সতা গখ াভাদ আফদন হুভাআসয়িন সযয়াদদ সগদয়সেদরন। তায 

াদথ সতসন ১৮ ফেয সতফাসত কদযন এফং সযয়াদদআ ভৃতযিফযণ কদযন। 

জে, জীফদনয সকেু ং এফং সক্ষাগত গমাগিতাঃ 

ায়খ নাসয ১৩৮৮ সজযীয াওয়ার ভাদ সযয়াদদ জেগ্রণ কদযন এফং 

গখাদনআ গফদে উদেন। ভাধিসভক সক্ষা ম্পন্ন কদয সতসন অর-ভাসরক াউদ 

আউসনবাসবসিদত আসিসনয়াসযং ো শুরু কদযন। সতসন তান্ত গভধাসফ োে 

সেদরন। আসিসনয়াসযং গকাদবয তৃতীয় ফলব চরাকারীন ভদয় সতসন আসিসনয়াসযং 

ো গেদে সদদয় "দা আরাসভক আউসনবাসবসি প আভাভ ভুাম্মাদ আফন াউদ"-

এ সযয়া সফবাদগ োদানা শুরু কদযন । 

সতসন ভাে সতন ভাদ কযযঅন সপজ কদযন। গম ভুাপ গথদক সতসন সপজ 

কযসেদরন তায প্রথভ ৃষ্ঠায় সতসন সরদখসেদরনঃ 

"ভস্ত জবন ও াপরি মা অসভ জবন (কযযঅন সপজ) কদযসে তা গকফর 

অল্লা ুফানু ওয়া তা’অরায ক্ষ গথদকআ। যসফফায ফাদ অয 

২৯/১১/১৪২২ সজযী এআ ভুাপ গথদক সপজ ম্পন্ন কযরাভ মায শুরু 
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সেদরা এআ ফেদযযআ যভাদ্বান ভাদয প্রথভ সদদক। কর প্রংা অল্লা ুফানু 

ওয়া তা'অরায মায াাদমি কর বাদরা কাজ ম্পন্ন য়।" 

াসযয়া কদরদজ সতসন গমফ ভাাদয়দখয কাে গথদক সক্ষা গ্রন কদযন তাদদয 

ভদধি নিতভ দরাঃ 

গখ অব্দুর অসজজ অর-যাসজস, গখ মাসয়দ আফদন পাআয়িাদ এফং গখ 

অভদ ভা’ফাদ অর-অমাসয। 

সজযী ১৪১২ াদর তাদক কদরজ গথদক "আজামা" গদয়া য়। সতসন সেদরন 

োেদদয ভদধি  গভধা তাসরকায ীদলব। তাদক কদরজ গথদক াযীয়া  উুর 

অদদ্বীদনয উয োদরখা চাসরদয় গমদত নুদযাধ কযা য়। সতসন উচ্চতয 

োশুনায জনি Principles of the Religion; Department of Creed 

and Contemporary Sects" (( قسَم العقيدِة والمذاهِب  –أصىَل الديِه 

 গক গফদে গনন। উচ্চতয সক্ষায য তাদক থাআরিাদে উস্তাদ المعاصرةِ 

সদদফ তাদক সনদয়াগ কযা য়। সতসন গখাদন এক জাসভয াদথ ফাা 

কদযন, জয়ী ন এফং গরাতাদদয কাদে প্রংায াে দয় উদেন। তাদক ভক্কায 

উম্মুর ক্বযযা আউসনবাসবসিয অসক্বদা সিািবদভদেয িীন সনমুি কযা য়। 

এভয় ‘আরদভয ন্ধাদন সতসন ফিস্ত ভয় কািান। ফআে গজাগায, োশুনা 

এফং গদফলণায় তায ভয় কাদি। সতসন ফ ভয় োদানায সনদয় ফিাস্ত 

থাকদতন এফং এফং অসভ তাদক ঘদয ফআ োো গদসখ সন । সতসন গাসেদত ওোয 

ভয় ফআ সনদয় উেদতন এফং ট্রাসপক জিাদভয ভয় ফআ েদতন। অসভ মসদ ফসর 

সতসন সদদন ১৫ ঘো োশুনায় কািাদতন তাদরও তায উয আনাপ কযা দফ 

না। 

অল্লাহ য আচ্ছায় সতসন আরদভ অদযা গ্রয দরন, এফং াযীয়ায সফসবন্ন গক্ষদে 

প্রসতদ্বন্দ্বী দয় উেদরন, মায ভদধি যদয়দে অসক্বদা ও এয াদথ ংমুি 
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সফলয়াফরী, াদী, সযজারাস্ত্র, চায ভামাদফয সপক, সপকদয উুর এভং 

পাযাআদ (উত্তযাসধকায)। 

সফসবন্ন ফসলদয় পদতায়া এফং নুু গথদক হুকযভ সনণবদয়য গক্ষদে সতসন তীক্ষ্ণ 

ফুসিভত্তা ও গবীয  ন্তদৃবসিয সযচয় সদদতন। 

সতসন আসতা এফং সফসবন্ন গগাদেয ফংধাযা ও ফংসযচয় ফৃত্তাদন্তয ফিাাদয 

গবীয জ্ঞাদনয সধকাযী সেদরন। গখ ওয়াসরদ অ-সনাসন, সমসন এদক্ষদে 

তায জ্ঞাদনয কাযদণ সেদরন সদ্বতীয় ও সফখিাত, তাদক একফায এ সফলদয় সকেু 

প্রশ্ন কদয দর সতসন ফরদরন, "অাসদদক সজদি কদযা।"(অাসদ ফরদত 

অা’আদা গগাে গফাঝাদনা দয়দে থবাৎ নাসয অর পাাদ) 

আভাভ ভুাম্মদ আফদন াউদ আউসনবাসবসিয অসক্বদায সকেু প্রদপয অভাদক 

জাসনদয়দেন, "গতাভায সতা ভাস্টাদব অভাদদয ােী সেদরন। সতসন সেদরন 

অভাদদয ভদধি ফদচদয় ফসুিভান ফিাসি। ভুখস্ত ও গফাঝায গক্ষদে ফায গচদয় 

এসগদয়। তায কদোযতা োো তাদক সনদয় ভাদরাচনা কযায ভদতা সকেুআ গনআ"। 

অয একথা তি। মখন কাদযা াদথ সফতকব কদযন তখন সতসন গযদগ মান সকন্তু 

মখনআ তায গভজাজ োো য়, াদথ াদথ সতসন তায প্রসতদক্ষয কাদে ভাপ 

গচদয় গনন। 

অভায কাদে এআ খফয গাোঁোয় গম, অসক্বদা সিািবদভদেয একজন ঊস্তাদ 

একসদন তায োেদদয ফরসেদরন, "এআ সিািবদভদে একজন ভানুল সেদরা গম 

দনক বযর ধাযণা গালণ কযদতা। কাদযা া সের না তায ভুদখাভুসখ দয় তায 

বযর ধাযণায গভাকাদফরা কযায, একভাে নাসয অর পাাদ োো।" 

সজযী ১৪১৫ াদর তাদক গগ্রপতায কযা দরা। তাদক "অর-া'আয়ায" 

গজরখানায় ফন্দী কযা য়। সতসন াদে সতন ফেয ফন্দী সেদরন। ১৪১৮ 

সজযীদত তাদক োো য়। োো াওয়ায য সতসন আোযদনি জগদত সিয় ন 

সকন্তু দয ভদয়য বাদফ সতসন তা গথদক দয অদন। 
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সদন সদন তায দযনাথবীদদয ংখিা থাকদরা। সকন্তু সতসন ফাআদক ভয় সদদত 

াযসেদরন না। তাআ সতসন তায ফাায় সন ও ভঙ্গরফায ভাগসযফ ও 'আায ভাদঝ 

একসি ারাকায (জভাদয়ত) অদয়াজন কযদরন। এআ ারাকায় াদী ও 

গযওয়াদয়ত সনদয় অদরাচনা দতা। সদন সদন এফ ারাকায় ভানুদলয ংগ্রণ 

এদতাআ ফােদত রাগদরা গম রুদভয চাযা বসতব দয় গমত। এভনসক যাসয 

ায়দখয াভদন রুদভয ভাঝখাদনও াসয কদয ভানুল ফদতা, ািাচরায গকান 

জায়গা থাকদতা না। 

মখন অল্লা ুফানু ওয়া তা'অরা কর ভুসরভদক অদভসযকায 

অপগাসনস্তাদনয মুদিয ভাধিদভ যীক্ষা কযদরন, গখ নাসয ভসুভনদদযদক 

তাদদয বাআদদয ায়তায় এসগদয় গমদত উদু্বি কযদরন এফং কাদপযদদয ফন্ধয 

সদদফ গ্রন কযায ফিাাদয তকব কদয সদদরন। সতসন দক্বয উয ির 

থাকদরন এফং গৌসদ তাগুত যকায তায গগ্রপতাযী দযায়ানা জাসয কযদরা। 

১৪২৪ সজযীদত সতসন নুযায় গগ্রপতায ন। 

অয তখন গথদক অজ এআ ভূহুতব মবন্ত এখদনা মবন্ত সতসন গজরখানায় ফন্দী 

জীফনমান কযদেন। এভনসক ৬ ফেয অগ গথদক তাদক সযফাদযয াদথ গদখা 

ফা কথা ফরদত গদয়া দচ্ছনা। 

অল্লা তা'অরা গজরখানায় ায়দখয উয তাোঁয যভত গেদর সদদয়দেন। এফং 

ায়দক্ষয জ্ঞান ফহুগুদণ ফৃসি কদয সদদয়দেন। গখ নাসয ফন্দীদায় ৯সি 

াদীগ্রন্থ (কযতযদফ সত্তা, ভুনাদ অভাদ, ভুয়াত্তা ভাসরক, ুনান অদ-

দাসযসভ)  অদযা দনক গুরুত্বূণব ক ফআ ও ভতন ভুখস্থ কদযদেন। সতসন 

ায়খ অর-আরাভ আফনু তাআসভয়িায "ভাজভ ুঅর পাতওয়া" েয়ফায দেদেন 

এফং সতসন ৮৫সি সযারা সরদখদেন । সতসন আফনু তায়সভয়িায "উুর অর 

সপক ও উুর অর তাপসয"দক ৮০০ রাআদনয কসফতা অকাদয সরদখদেন। 

ম্প্রসত গজরখানা গথদক োো াওয়া এক বাআ ফদরদেন, সকেু কাযাযক্ষী 

ায়দখয ফিাাদয ফরদতা,"এআ একগুোঁদয় গরাকিায(ায়খ নাসয) কী দয়দে 
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গম, গ ভাে ৪ ঘো ঘুভায় এফং ফাসক াযািা সদন য় ফআ দে না য় রাত 

অদায় কদয!!" 

গখ নাসযদক গজরখানায় দনক যীক্ষায ম্মুখীন দত দয়দে। তাদক 

তিাচায কযা দয়দে এফং তায ভমবাদাানীয গচিা কযা দয়দে। অর ারুরুদরয 

কাযাগাদয ায়খ নাসদযয উয চারাদনা ফনবণীয় সনমবাতদনয ফিাাদয ায়খ 

অভাদ ভুা সজসব্রদরয াসপমাহুল্লা এ ফিফিসি গদখদত াদযন - 

https://www.youtube.com/watch?v=MbBzOO5W3M4 

সকন্তু এফ সকেু দেও অল্লা আচ্ছায় সতসন সেদরন নে, শধমবীর এফং 

অল্লায ুযস্কাদযয অায় অাসিত। অল্লা তাদক দৃঢ়তা দান করুক এফং 

ভুসিয ফিাফস্থা কদয সদক। 

ায়দখয ফিাাদয সকেু উসিঃ 

ায়খ নাসদযয ফিাাদয সফসি জদনয সকেু উসিয একসি সরস্ট শতসয কদযসে, 

তায সকেু সনদচ উদল্লখ কযা র - 

ায়খ নাসদযয সরসখত ফআ “ َالتبياِن في كفِر مه أعاَن األمريكان” 

িাদভসযকাদক াামিকাযী ফিসিয কযপদযয ফাস্তফতা – এয ফিাাদয ায়খ 

অর-‘অল্লাভা াভুদ সফন উক্বরা অ-শু'য়াআসফ(যাসভাহুল্লা) ফদরদেন, 

"ায়খ নাসয অর পাাদ, অল্লা তাদক াপরি দান করুক, তায দনক 

ফযকতূণব প্রদচস্টা যদয়দে। সতসন তিদক ও তিন্থীদদয সফজয় দাদনয জনি 

রোআ কদয গগদেন এফং ভানুলদক সভথিা এফং সভথিাফাদীদদয গথদক দূদয যাখায 

গচিা কদযদেন। সতসন তায সফসবন্ন সফখিাত ফআ ও যচনায় সভথিায সফদযাসধতা 

কদযদেন। অভযা অল্লায কাদে তায উত্তভ প্রসতদাদনয গদায়া কসয গমন সতসন 

ায়খ নাসযদক তায উয ির যাদখ।" 



     

    

darulilm.org 

সকেু বাআ অভাদক জাসনদয়দেন গম, "মখনআ বাআযা গখ াভুদদয কাদে প্রশ্ন 

সনদয় অদতা, সতসন ফরদতন, গখ নাসয কী এয উত্তয সদদয়দে?" 

ায়খ অর ভুাসি অর-‘অল্লাভা ুরাআভান অর-‘উরওয়ান পাকাল্লাহু 

অযা উি ফআসিয (“ َالتبياِن في كفِر مه أعاَن األمريكان”) ফিাাদয 

ফদরদেন – “অল্লা ায়খএক দৃঢ় যাখুন। তায করভ মা সরসফি কদযদে তা 

কদতাআ না উত্তভ! এ গরখা অদর আরভ ও তিাদিলীদদয দ্বাযা প্রংসত ফায 

গমাগি। প্রকৃতদক্ষ  এআ ফআদত ারাপ ও আভাভদদয অসকদা, সপক্ব এফং 

তাক্বওয়ায ফাস্তফায়ন দয়দে।" 

তায গেদর ভাসরক জাসনদয়দেন গম ায়খ ুরাআভান অর-উরওয়ান ায়খ 

নাসদযয ফিাাদয অদযা ফদরদেন –“এফং সতসন দক্ষ ভুখস্থকাযীদদয ভদধি 

নিতভ, মায আরদভ সফসফধ াখায় যদয়দে গাধ জ্ঞান এফং তাদক গজরখানায় 

তীব্র তিাচাদযয ভুদখাভুসখ দত দয়দে।” 

ায়খ অর-ভুাসি অফদুল্লা অর া'দ, ায়খ নািায অর পাাদদয 

“তাদসরদয ফিাাদয ভুতাক্বাসিসভদনয িসত” ( منهجِ المتقدميَه في

 ,নাভক ফআদয়য প্রংায় ফদরন (التدليِس 

"অসভ এয অদগ ায়খ নাসদযয সরসখত সফসবন যচনা দেসে এফং ফগুদরাআ 

উকাযী, দৃঢ়বাদফ কযযঅন ুন্নায সবসত্তয উয স্থাসত, এফং ারাপ অ-

াদরসদনয ভানাজ নুাদয সরসখত। অভযা তায গথদক এভনিাআ গদসখ। অয 

শুধু ভসভাসিত অল্লা তা 'অরাআ তায অর গমাগিতা জাদনন।" 

_______ 

[১]তায গেদর ভু'অফ আফদন নাসয অর পাাদ এয গরখা জীফনী গথদক 

নুসদত 
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